Spoštovani gost/gostja,

Veseli nas, da ste za svoj oddih izbrali nov Termalni hotel Balance Lenti. Potrudili se bomo, da
bo Vaš oddih pri nas prijeten in da se boste pri nas dobro počutili.
Prisrčno dobrodošli v našem hotelu, kjer Vas bomo razvajali in zabavali v prijetnem ambientu.
Gostoljubje je pri nas zelo pomembno in pomeni veliko več kot le ponujene storitve. Naša
motivacija je, karseda najbolje izpolniti pričakovanja in zahteve naših gostov. Z vnemo, a
diskretno, delamo na tem, da uresničimo Vaše želje in pričakovanja.
Na naslednjih straneh lahko spoznate naše storitve in najdete koristne informacije, ki Vam
bodo pomagale, da bo Vaš oddih pri nas poln doživetij.
Z veseljem smo Vam na razpolago za Vaše želje in vprašanja: pokličite na recepcijo (številka
240 ali 250), kjer Vam bodo sodelavci z veseljem pomagali.

Želim Vam prijetno bivanje in oddih v svojem in v imenu osebja hotela.

S prijaznimi pozdravi.

Zoltán Kárpáti
Direktor hotela
Thermal Hotel Balance**** Lenti
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Telefonske številke

Thermal Hotel Balance

+ 36 (92) 630 590

Recepcija
L16 restavracija
Lobby bar

240 és 250
350
270

Policija (iz sobe)
Gasilci (iz sobe)
Rešilci (iz sobe)
Klic v sili (iz sobe immer)

0 + 107
0 + 105
0 + 104
0 + 112

Dežurni zdravnik
Templom tér 10, 8960 Lenti

+36 (92) 351 911
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Hotelske informacije od A do Ž

AKTIVNOSTI IN PROGRAMI
O aktivnostih in programih v hotelu in okolici najdete informacije tako v sobi kot tudi na
recepcihi.
Prosimo obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).
ANKETA GOSTOV
Vaše mnenje je za nas zelo pomembno. Prosimo, da izpolnite anketo in nam sporočite Vaše
mnenje, da bomo lahko naše storitve še bolj približali Vašim pričakovanjem.

AVTOBUS/ŽELEZNICA
Za informacije se obrnite na recepcijo (številka 240).

BAR
Lobby bar obratuje vsak dan med 10.00 in 22.00 uro.
BUJENJE
Na recepciji lahko naročite klic za bujenje. Prosimo obrnite se na recepcijo (številka 240 ali
250).

ČIŠČENJE
Po potrebi se menja tekstil v sobi in izpraznijo koši. V kolikor želite dodatno čiščenje, obesite
na vrata znak „Prosimo pospravite sobo!“.

DEŽURNI ZDRAVNIK
Dežurni zdravnik v Lentiju, Naslov: Templom tér 10, Lenti. Tel. +36 (92) 351 911
Poliklinika Dr. Hetés Ferenc, Naslov: Kossuth u. 10, Lenti.
Delovni čas: PON-ČET: 7.30 - 15.30; PET: 7.30 - 15.00.
Tel.: +36 92 351010
Prosimo obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).
DOSTOPNOST
Hotel je deloma prilagojen invalidom, pri opremljanju hotela so se upoštevale tudi potrebe
invalidnih oseb. V hotelu imamo za invalide primerno sobo, dvigala, v pritličju in v četrtem
nadstropju so tudi invalidnim osebam prilagojene sanitarije. Hotel razpolaga s slušnim
aparatom z možnostjo nastavitve glasnosti, za slabovidne goste pa imamo posebne označbe
površin.

DODATNA POSTELJNINA, ODEJE, VZGLAVNIKI
Izbirate lahko med več vrstami vzglavnikov (polnjeni s perjem, peno, antialergijski). Za dodatne
odeje ali vzglavnike se obrnite na recepcijo (številka 240 ali 250).
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DOMAČE ŽIVALI
Domače živali v hotelu niso dovoljene.

DRAGOCENI PREDMETI
V vsaki sobi (v omari) se nahaja sef. Navodila najdete v opisu „Sef“. Hotel prevzema
odgovornost izključno za predmete, ki se hranijo v centralnem sefu. Uporaba sefa je
brezplačna. Obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Na Madžarskem: 220 V/ 50 Hz.

FOTOKOPIRANJE IN E-MAIL STORITVE
Fotokopiranje lahko naročite na hotelski recepciji.
Email Vam z veseljem pošljemo z recepcije.

FITNES PROSTOR
V pritličju se nahaja fitnes prostor, ki je na voljo hoteskim gostom.

FRIZER
V termah.
Delovni čas:

torek, sreda, četrtek, petek
sobota
Rezervacija terminov na recepciji (številka 240 ali 250).

9.00 – 15.00
13.00 – 15.00

HOTELSKA KARTICA
Sobo odklenete s pomočjo hotelske kartice, ki je prav tako potrebna za vklop elektrike v sobi.
Hotelsko kartico prosimo ob odhodu predajte na recepciji hotela. Izgubo kartice zaračunamo
v višini 1.000 Ft/kom.

INTERNET TERMINAL
Za hotelske goste je na voljo internetni terminal z možnostjo tiskanja. Prosimo obrnite se na
recepcijo (številka 240 ali 250).

IZHOD V SILI
Navodila so na hrbtni strani vrat v sobi.
IZPOSOJA KOLES
Na recepciji si lahko izposodite kolo (glede na razpoložljivost). Prosimo obrnite se na recepcijo
(številka 240 ali 250).
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KOPALIŠKE STORITVE
Hotelski wellness se nahaja v četrtem nadstropju hotela. Obratuje od 7.00 do 20.00. Vstop za
otroke do 12 let je v spremstvu staršev oz. odrasle osebe.
Obratovalni čas term: 9.00 – 20.00.
Obratovalni čas letnega kopališča (od maja do septembra): 9.00 – 19.00
Obratovalni čas doživljajskega dela term: 9.00 – 20.00
Za hotelske goste je vstop prost. Informacije o wellness in dodatnih kopaliških storitvah najdete
v poglavju „wellness“.

KOPALNI PLAŠČ
Uporaba kopalnega plašča je za hotelske goste brezplačna. Kopalni plašč je pripravljen zag
oste v sobi. V primeru izgube se gostu zaračuna odškodnina v višini 7.000 Ft.
KAJENJE
Kajenje v hotelu je prepovedano, prav tako na balkonih in v sobah. Gosti, ki kadijo na
prepovedanih mestih, so primorani plačati odškodnino in kazen za škodo, povzročeno zaradi
kajenja. Kajenje je dovoljeno v mestih, označenih za kajenje (na označenih mizah na terasi
restavracije L16 in pri vhodu v hotel na označenem mestu).

KLIMATSKA NAPRAVA
V hotelski zgradbi so vse sobe, restavracija, konferenčni in družabni prostori klimatizirani.
Temperaturo v sobi lahko regulirate sami s pomočjo upravljalne naprave na dotik.

KONFERENČNI PROSTORI
Več informacij v zvezi s konferenčnimi in prireditvenimi prostori najdete v poglavju „Prireditveni
prostor“.
KOZMETIČNE STORITVE
V termah.
Delovni čas: torek, sreda, četrtek, petek
9.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
sobota
13.00 – 16.00
Rezervacija terminov na recepciji (številka 240 ali 250).

LEKARNA
Gyöngyvirág lekarna, Naslov: Kossuth utca 4, Lenti. Telefon: +36 (92) 351 383
Delovni čas: PON-PET: 8.00 – 16.30; SOB 8.00 – 12.30.
Szent Mihály lekarna, Naslov: Takarék köz 10/A, Lenti. Telefon: 36 (92) 351-035
Delovni čas: PON-PET: 7.30 – 12.00, 12.30-16.00; SOB 7.30 – 12.30.

LIKANJE/PRANJE PERILA
V kolikor bi želeli koristiti usluge likanja in pranja, prosimo uporabite vrečko za pranje ter
seznam za pranje in likanje (nahaja se v omari) in se obrnite na recepcijo (številka 240 ali 250).
MASAŽE
Masaže se izvajajo v wellness oddelku na četrtem nadstropju. Rezervacija terminov na
recepciji (številka 240 ali 250).
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MENJAVA BRISAČ
Dnevno se po hotelih na svetu nesmotrno pere več ton brisač in posteljnine, kar zelo
onesnažuje okolje in že tako omejene vodne vire na zemlji.
V kolikor želite menjavo brisač, Vas prosimo da uporabljene brisače vržete na tla. Če želite
brisačo uporabiti še naprej, pa brisačo obesite na radiator. Naši sodelavci bodo na tla vržene
brisače zamenjali s čistimi.
Hvala za Vaš doprinos k ohranjanju okolja!

MENJAVA POSTELJNINE
Med bivanjem gosta se posteljnina menja vsak tretji dan. V kolikor želite tekom bivanja dodatno
menjavo posteljnine, se prosimo obrnite na recepcijo (številka 240).
NAJDENI PREDMETI
Prosimo obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).

„NE MOTI!”- ZNAK
V kolikor bi želeli ostati nemoteni, Vas prosimo, da na zunanjo stran kljuke obesite znak „Ne
moti!“

OBRAČUN/PLAČILO
Odjava oz. „check-out“ je na recepciji, plačilo v gotovini, z bančno ali kreditno kartico. Plačilo
v EUR je možno zgolj na hotelski recepciji.
ODHOD
Na dan odhoda Vam je soba na razpolago do 11.00 ure. Hranjenje prtljage je možno
brezplačno v prostoru zraven recepcije (omejena kapaciteta). Hotelsko kartico prosimo oddajte
na recepcijo. V primeru prepoznega odhoda se obračuna dnevna cena bivanja. da hotesko
karico oddate

OMARICA PRVE POMOČI, TERMOMETER
Omarica prve pomoči, povoji in termometer so na recepciji. Prosimo obrnite se na recepcijo
(številka 240 ali 250).

OTROKOM PRIJAZNE STORITVE
V našem hotelu smo mislili tudi na otroke. Za otroke imamo na razpolago: otroško posteljico,
otroški sedež v restavraciji, otroški jedilni probor, otroško kad, nočno posodico itd. Za zabavo
otrok so na voljo Xbox, namizni nogomet in družabne igre.
OTROŠKO IGRIŠČE/IGRALNA SOBA
Hotel razpolaga tudi z otroškim igriščem na prostem in igralno sobo. Otroško igrišče se nahaja
v hotelskem parku, do katerega pridete preko restavracije in terase.
Igralan soba se nahaja nasproti recepcije. Za otroke imamo tudi v pokritem delu term in letnem
kopališču veliko možnosti in pripomočkov za igro in zabavo.
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RAČUN NA SOBO
Koriščene gostinske storitve v restavraciji in baru lahko date tudi na račun sobe. V tem primeru
navedete številko sobo, ki jo izkažete s hotelsko izkaznico. Potreben je tudi podpis gosta.

PARKIRANJE
Nasproti hotela je veliko parkirišče, ki je na razpolago za hotelske goste (parkirišče je zaprto z
rampo, ni varovano, je pa pod video nadzorom).
POSTREŽBA V SOBI
Po želji vam zagotovimo tudi postrežbo v sobi, naročilo lahko oddate med 7.00 in 21.00 uro na
recepciji (številka 240) ali na Lobby baru (številka 270).
Jedilni list – Postrežba v sobi
Club Sandwich s pomfrijem in čipsem iz slanine
Balance Burger s pečenim Cheddar sirom,
zeleno solato in pomfrijem

2.190,2.490,-

Sveža mešana solata s praženimi bučnimi semeni
Sveža mešana solata s praženimi bučnimi semeni
in feta sirom z žara
Sveža mešana solata s praženimi bučnimi semeni
in trakovi piščančjih prs z žara

1.290,1.990,-

Kostanjev pire z vodko ali Bailey’s
Profiteroli s čokoladnim prelivom
Sadni parfait s Kahlua likerjem

1.190,890,990,-

2.490,-

POŠTA
Pošta Lenti, Naslov: Zrínyi utca 1, Lenti.
Delovni čas: PON-PET 8.00 - 17.00; SOB: 8.00 - 11.00.
Prosimo obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).

PRIHOD
Na dan prihoda Vam je soba na razpolago od 15.00 ure naprej.
PROSTOR ZA PRTLJAGO
V primeru zgodnjega prihoda in poznega odhoda je gostom na razpolago brezplačen prostor
za hrambo prtljage zraven recepcije (omejena kapaciteta).

RECEPCIJA
Z veseljem smo Vam na voljo, recepcija je zasedene 24 ur. Telefon: 240 ali 250.

REKLAMACIJE
Pritožbe prosimo javite nemudoma na recepcijo. Le tako lahko najdemo rešitev za morebitno
težavo.
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RESTAVRACIJA L16
Izčrpne informacije o restavraciji najdete v poglavju „Gastronomija“.
Obratovalni čas: od 7.00 do 21.00 ure.

SEF
V vsaki sobi se nahaja sef (v omari).
Zapiranje sefa:
 Priprite vrata sefa (potisnite da so zaprta)!
 Vnesite svojo 4- do 6-mestno kodo!
 Pritisnite gumb LOCK (L)!
 Zaprite sef!
Odpiranje sefa:
 Vnesite svojo izbrano kodo!
 Vrata sefa se odprejo.
Pomembno: Na dan odhoda pustite sef odprt!

ŠPORTNA OPREMA
Na recepciji si lahko brezplačno in glede na razpoložljivost izposodite palice za nordijsko hojo
in „Smovey“ obroče (količine omejene). Obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).

SVET SAVN
V četrtem nadstropju v hotelskem wellnessu so gostom na razpolago finska, infra, aroma in
parna savna.
Obratovalni čas: PON-PET 7.00-20.00.
Svet savn v Termah Lenti je gostom na voljo proti doplačilu, v kolikor rezerviran paket že ne
vsebuje te storitve. Vstopnico v svet savn lahko hotelski gosti kupijo na kopališki blagajni term
(plačilo je možno z gotovino v forintih ali pa z bankomat kartico, plačilo na sobo ni mogoče).
Obratovalni čas: 9.00 – 20.30 (v pred- in posezoni: 9.00 – 19.30).
Prosimo obrnite se na recepcijo (številka 240 ali 250).

ŠIVALNE USLUGE
Proti plačilu nudimo našim gostom šivalne usluge. Obrnite se na recepcijo (številka 240 ali
250).
Naročilo: do 9.00 ure
opravljeno: do 18.00 ure
Naročilo: po 9.00 uri
opravljeno: do 18.00 ure naslednji dan
TAKSI, TRANSFER
Za taksi ali transfer se obrnite na recepcijo (številka 240 ali 250).

TEHNIČNE NAPAKE
Morebitne tehnične težave prosimo nemudoma javite na recepcijo (številka 240 ali 250).
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TELEFON
Telefoniranje znotra hotela je brezplačno.
iz sobe v sobo:
„vnesite številko sobe npr.110
notranje številke:
npr. 240 ali 250 (recepcija)
Klici izven hotela so plačljivi po posebni tarifi!
Klici znotraj Madžarske: npr.: 0+06 + območna koda + klicna šteilka
Klici v tujino: npr.: 0+ 00386 (za Slovenijo) + območna koda + klicna številka
Obveščamo Vas, da se klici avtomatsko beležijo preko računalniškega sistema na hotelski
račun sobe. Cenik klicev se nahaja na telefonu.

TELEVIZOR
Za TV kanali pridete pri pregledu kanalov do radijskih programov z temnim ozadjem zaslona.
Seznam kanalov najdete na mizi pod televizorjem.
Vklop: s pritiskom na gumb „ ” ali „˄” in „˅” gumbov (na „OK”- gumbu) menijskem izboru;
Izbira kanala: z OK gumbom, pri celozaslonskem načinu z gumbi menijskega izbora.
TV program: z gumbom „GUIDE”
Hotelske informacije: z gumbom „PORTAL”
Izbor jezika: v „Hotelske informacije“ gumb „◘” in nato gumb „<” in „>”

URE OBROKOV (PRI POL- IN POLNEM PENZIONU)
Zajtrk
7.00 – 10.00
Restavracija L16
Kosilo
12.00 – 14.00
Restavracija L16
Večerja
18.00 – 21.00
Restavracija L16

VARNOSTNI UKREPI
Zaradi lastne varnosti Vas naprošamo da ste pozorni na izhode v sili in načrt reševanja na
hrbtni strani vrat sobe. Če opazite požar ali dim, prosimo pokličite recepcijo (številka 240 ali
250). V primeru požarnega alarma dvigala ne uporabljajte in po požarni poti nemudoma
zapustite stavbo. Izčrpne informacije najdete v poglavju „Požarna varnost“.
VEČERJA
Večerja je v samopostrežni obliki v restavraciji L16. Naprošamo Vas, da ob prihodu v
restavracijo strežnemu osebju pokažete hotelsko kartico. V kolikor ste rezervirali bivanje brez
večerje, lahko večerjate proti doplačilu.

V PRIMERU POŽARA
V primeru požara nemudoma zapustite sobo po poti označeni z zasilnimi izhodi! Dvigala v
primeru požara ne uporabljajte! Natančno preberite informacije na hrbtni strani vrat sobe!

VODA
Voda iz pipe je pitna voda.
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WELLNESS
Hotelski wellness se nahaja v četrtem nadstropju hotela. Obratovalni čas: 7.00 – 20.00. Vstop
je dovoljen otrokom starejšim od 12 let, in sicer v spremstvu starša ali odrasle osebe. O
wellness in kopaliških storitvah najdete več informacij v poglavju „Wellness“.

WIFI
V celotnem hotelu imamo brezplačen Wi-Fi. Sodelavci Vam z veseljem pomagojo v kolikor bi
imeli težave z vzpoztavitvijo povezave.
ZAJTRK
Zajtrk v samopostrežni obliki v restavraciji L16 je vključen v ceno bivanja. Prosimo, da osebju
srežbe pokažete hotelsko kartico.

ZOBOZDRAVNIK
Dr. Kasza Klára; Naslov: Kossuth u. 67, Lenti. Tel.: +36 (92) 354 419, +36 (30) 366 8155
Dr. Mészárovics Gabriella; Naslov: Ady E. u. 2, Lenti. Tel.: +36 (92) 351 132

Gastronomija
Gastronomska ponudba hotela Balance ima mednarodni profil, obenem je pri nas doma
regionalna kulinarika, saj uporabljamo sveže in lokalno pridelane bio pridelke, ki so obdelani
in pripravljeni z modernimi tehnološkimi procesi. Gostom želimo tako pričarati pristno
kulinarično doživetje.
Ponudbo jedi naše restavracije sestavljamo skrbno, v harmoniji in ravnovesju modernih
kuharskih tehnik in tradicionalnih receptov.
S ponudbo lokalno pridelanih in vin iz ostalih koncev sveta skrbimo za harmonijo med
kulinaričnimi užitki in v restavraciji prebitem času.
Storitve v restavraciji:
Glavni obroki v hotelski restavraciji so sestavljeni iz hladnih in toplih jedi, ki so postrežene v
obliki samopostrežnega bifeja (razen v primeru, če je število gostov pri obroku pod 20 oseb, v
tem primeru imamo za goste pripravljen strežen obrok sestavljen iz štirih hodov).
Polpenzion – je sestavljen iz dveh obrokov, zajtrka in kosila ali večerje. Na dan prihoda je v
vsakem primeru prvi obrok večerja in na dan odhoda zadnji obrok zajtrk.

Polni penzion – je sestavljen iz treh obrokov, zajtrka, kosila in večerje. Na dan prihoda je
prvi obrok večerja, na dah odhoda pa je zadnji obrok zajtrk.
Ure obrokov:
 Zajtrk
 Kosilo
 Večerja

7.00 - 10.00
12.00 - 14.00 (pri polnem penzionu)
18.00 - 21.00 (pri pol- in polnem penzionu)

Hotelski Lobby Bar je v Minimal Art stilu urejen bar in je odlična izbira za klepet v prijetnem
ambientu. Razen domačih slaščičarskih kreacij nudimo gostom tudi odlična madžarska žganja,
svetovno znane koktejle, Ronnenfeldt čaj, Hausbrand kavo, blended in single malt Whiskey.
Obratovalni čas: vsak dan med 10.00 in 22.00.
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Prireditve
Termalni hotela Balance**** Lenti nudi idealne pogoje za izvedbo različnih dogodkov in
prireditev. Priporočamo se za izvedbo:
 konferenc,
 team buildingov,
 poslovna srečanja,
 porok,
 družinskih srečanj in različnih prireditev.
146 m2 velika dvorana Veritas in 83 m2 velika dvorana Novitas se lahko razdelita na dva
sekcijska prostora. V prostorih razpolagamo z najmodernejšo konferenčno tehniko, ki več kot
zadošča potrebam najzahtevnejših strank. Brezžični dostop do interneta je zagotovljen v
celotnem hotelu.

Konferenčni prostor

Veritas
I-II.

Veritas
I.

Veritas
II.

Novitas Novitas Novitas
I-II-III.
I.
III.

Novitas
I-II.

Novitas
II-III.

Kapaciteta (oseb)
Kino postavitev

140

80

60

100

40

25

70

70

Parlament postavitev

60

40

40

40

20

-

30

30

„U”- postavitev

45

30

30

30

15

-

24

22

Block - postavitev

50

35

35

35

20

-

30

28

Workshop

72

36

36

64

32

16

48

44

Sestanek

44

24

24

26

16

14

20

20

Z okroglimi mizami

100

50

50

70

-

-

60

50

Storitve termalnega hotela Balance**** Lenti in veliko zunanjih programov nudijo številčne
možnosti dodatnih vsebin:
 nočni pohod ali obisk kasarne z izzivom za pogumne
 ozkotirna železnica (možno tudi s parno lokomotivo)
 paintball v kasarni v naselju Zajda
 pustolovski park v naselju Márokföld
 pohodi v sosednjih državah (Slovenija, Hrvaška Avstrija)
 kolesarski izleti.
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Wellness, fitnes in kopališke storitve
Hotelski wellness se nahaja v četrtem nadstropju
 bazen z masažnimi efekti
 panoramska terasa z ležalniki
 masažni prostor
Savne





finska
aroma
infra
parna

Redno savnanje pripomore ne le k izboljšanju počutja, ampak tudi pozitivno vpliva na zdravje.
 izboljša krvni obtok
 regenerira mišice, zmanjša togost v mišicah in skrbi za sprostitev mišic
 čisti kožo
 osveži telo
Dobro počutje naših gostov je za nas zelo pomembno!
V fitnes prostoru so gostom na voljo sledeče TechnoGym kardio naprave:
 2 tekaški progi
 1 cross trainer
 1 sobno kolo
Obratovalni čas: vsak dan 7.00 – 20.00.
Vse naprave in storitve uporabljate na lastno odgovornost! Vstop za otroke je dovoljen za
otroke od 12 let naprej, in sicer v spremstvu staršev oz. odrasle osebe.
Obratovalni čas term: 9:00 - 20:30 (pre- in posezona: 9:00 - 19:30).
Obratovalni čas sveta savn v termah: 9:00 - 20:30 (pred- in posezona: 9:00 - 19:30)
Obratovalni čas letnega kopališča: 9:00 - 19:30 (od maja do septembra)
Obratovalni čas doživljajskega dela term: 9:00 - 20:30 (pred- in posezona: 9:00 - 19:30)
Za hotelske goste so kopališke storitve brezplačne. V hotelu je v prvem nadstropju pokrit
prehod v termalni del (s čip zapestnico ki jo prejmete ob prihodu na recepciji). Svet savn
termalnega kopališča je gostom na voljo proti doplačilu (v kolikor rezerviran paket že ne bi
vseboval te storitve).
Za pomoč se obrnite na recepcijo (številka 240 ali 250).
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Požarna varnost
Stavba termalnega hotela Balance Lenti ustreza vsem varnostnim predpisom. Prosimo Vas,
da upoštevate sledeče požarno varnostne predpise.
Pravila v sobah in prostorih zraven:
 ne prinašajte nobenih pirotehničnih sredstev, vnetljive tekočine, posode s plinom (ali
na plin delujoče naprave) v hotel, in ne uporabljajte takšnih aparatov.
 ne uporabljajte kavnih aparatov, kuhalnih plošč, likalnikov ali ostalih aparatov ki
ustvarjajo toploto (npr. grelne naprave).
 električne naprave uporabljajte le v brezhibnem stanju. Ko greste iz sobe, izklopite
radio in televizor. Ko več ne uporabljate brivnega aparata ali sušilnik za lase, prosimo
kabel potegnite iz vtičnice.
 V kolikor opazite pri vklopljenih napravah napako, napravo nemudoma izklopite in
težavo sporočite na recepcijo.
 Na svetilke na dajajte nobenih dekoraci ali kosov oblačil in ne uporabljajte nobene
vrste odprtega ognja.

V primeru ognja storite naslednje:
 Takoj obvestite recepcijo s pritiskom stikala za požar v pritličju ali po telefonu (številka
240 ali 250).
 V primeru požarnega alarma sledite oznakam za izhod v sili na hrbtni strani sobnih
vrat. Takoj zapustite sobo!
 Javite tudi ogenj, ki ste ga pogasili ali poskusili pogasiti!
 Zapustite stavbo skozi hodnik ali stopnišče.
 V primeru ognja je uporaba dvigal PREPOVEDANA!
 Če opazite ogenj, nemudoma obvestite recepcijo (številka 240 ali 250).
 Brez strahu in panike je evakuacija hotela hitrejša in učinkovitejša.
 V kolikor je zapustitev stavbe ovirana, odprite okna ali odstranite tesnila na oknih za
prezračenje prostora.
 Preprečite vdiranje ognja in dima s tem ko polijete vrata z vodo.
 Zaščitite se pred dimov s tem, da si date na usta vlažno krpo.
Hvala lepa, da upoštevate preventivne ukrepe in s tem pripomorete k mirnem in udobnem
bivanju tako sebe kot ostalih gostov v hotelu.
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